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TECHNIEK
Honda’s nieuwe viertakt-bootmotor

Met de strenger wordende emissie-
eisen wordt het er voor de fabri-
kanten van buitenboordmotoren
niet gemakkelijker op. Er zijn twee
oplossingen voor het probleem: de
tweetaktmotoren voorzien van di-
recte brandstofinspuiting of de
tweetaktmotoren vervangen door
viertaktmotoren.

Voor de DI 2t motoren wordt ge-
bruik gemaakt van Ficht, Orbital
of Yamaha inspuitapparatuur. Voor
de 4t motoren gebruiken Yamaha,
Suzuki en Honda zoveel mogelijk
onderdelen uit de bestaande auto-
motorenproduktie. Dat gaat zover
dat er complete automotoren wor-
den omgebouwd tot buitenboord-
motor. Hier volgt een treffend

voorbeeld: de Honda Accord auto-
motor als buitenboordmotor.

Overeenkomsten 
en verschillen
De motor heeft in beide toepassin-
gen een cilinderinhoud van 2254
kubieke cm. De opbouw is hetzelf-
de, vier kleppen per cilinder met
een schuin tussen de uitlaatkleppen
geplaatste bougie. Er is één boven-
liggende nokkenas die door middel
van een tandriem wordt aangedre-
ven. De in- en uitlaatkanalen be-
vinden zich aan weerszijden van
de cilinderkop. In het motorblok
zijn twee balansassen opgenomen
die de trillingen tengevolge van se-
cundaire onbalans compenseren.
Gebleven is ook het PGM-F1 mo-
tormanagement dat zowel de in-
spuiting als de ontsteking elektro-
nisch regelt.

Accord-motor stond model voor buitenboordmotor

Van de weg naar het water
Honda produceert niet al-

leen automotoren, maar

ook maritieme krachtbron-

nen. Daarbij ligt kruisbe-

stuiving voor de hand. 

Wie Honda’s sterkste vier-

takt buitenboordmotor

analyseert, constateert

een grote gelijkenis met de

Accord-automotor. Toch

zijn er interessante ver-

schillen in opbouw.

De 130 pk buitenboordmotor is geba-
seerd op de Accord automotor.De in- en
uitlaatsystemen zijn geheel anders,het
onbehandelde uitlaatgas komt via de
schroefnaaf naar buiten.Het bijzondere
zit in het feit dat de motor met de krukas
verticaal staat.

Deze Honda Accord automotor stond
model voor de sterke buitenboordmo-
tor.Hij heeft zeer lage emissie-waar-
den.Er is één bovenliggende nokke-
nas die vier kleppen per cilinder
bedient.Twee secundaire balansas-
sen houden de trillingen op een laag
niveau.
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De verschillen tussen de auto-
en de bootmotor blijken uit de
opengewerkte tekeningen, maar
een kleine excursie kan geen
kwaad. Het meest opvallende ver-
schil is de stand van de krukas, die
van de bootmotor staat immers
verticaal. Dat stelt andere eisen
aan de smeerolievoorziening. Zo is
de carterpan onder de motor ge-
plaatst in het bovendeel van het
staartstuk. De oliepomp zit onder
het vliegwiel in een huis waar ook
de aandrijfas naar de schroef in zit.

Op het vrije eind van de krukas
zorgt een poelie met poly-V-snaar
voor het aandrijven van de autody-
namo. Het inlaatsysteem heeft lan-
ge aanzuigbuizen om de stuw-
kracht bij lage toerentallen te
vergroten.

De automotor produceert het
hoogste koppel bij 4900 t/min met
een gemiddelde effektieve druk
van 12,0 bar. De bootmotor pres-
teert het beste bij 4400 t/min en
haalt daarbij een gemiddelde druk
van 10,1 bar. Duidelijk een getem-
de uitvoering van de automotor,
hetgeen ook blijkt uit de lagere
compressieverhouding van 8,8:1 in
plaats van 9,8:1. Bovendien wordt
het wel erg warm binnen de behui-
zing als de bootmotor ook 118 kW
bij 5700 t/min zou presteren. Nu
blijft het vermogen ‘beperkt’ tot 96
kW bij hetzelfde toerental. 

Waterinjectie in uitlaat
Even terug naar de uitlaat. De ver-
brandingsgassen worden door wa-
terinjektie in het spruitstuk ge-
koeld en via het staartstuk en de
schroefnaaf onder water afge-
voerd. Kennelijk levert dat vol-
doende geluiddemping op. 

De ontsteking bij de automotor
wordt verzorgd door een stroom-
verdeler die op de nokkenas zit. De
bootmotor is voorzien van een ver-
delerloze ontsteking met twee dub-
bele bobines. Deze maken deel uit
van de Electronic Control Unit
(ECU) en de Central Processing
Unit (CPU). De laatstgenoemde
regeleenheid is verantwoordelijk
voor het zelfdiagnosesysteem en
de beveiliging tegen te lage olie-
druk, te hoge koelwatertempera-
tuur, te lage boordspanning en een
te hoog motortoerental.

Het motorblok en de cilinderkop
zijn fors gewijzigd, mogelijk zelfs
geheel nieuw. Hoe dan ook, er is
veel ontwikkelingswerk bespaard
en de produktiekosten zijn ver-
laagd.

Schoner dan de eisen
America’s Environmental Protec-
tion Agency (EPA) heeft emissie-
eisen opgesteld die vanaf 1998 t/m
2006 de grenswaarden voor de ge-
combineerde HC en NOx uitworp
trapsgewijs verlagen. De grens-
waarden houden rekening met een
sterke toename van de HC uitworp
bij stationair draaien en varen met
lage vermogens. Dat zijn niet de
gunstigste omstandigheden voor
een tweetaktmotor met carburateur
en carterspoeling. Onder deze con-
dities mag de uitworp in 1998 275
g/kWh bedragen, in 2006 is de
grenswaarde 75 g/kWh. De Honda
viertakt buitenboordmotoren ko-
men nu al op 60 g/kWh. Bij een
vermogen van 100 pk mag er in
1998 niet meer HC+NOx worden
uitgestoten dan 150 g/kWh, in
2006 mag dat hooguit 50 g/kWh
zijn. Met 10 g/kWh blijven de
Honda motoren daar nu al ruim-
schoots onder. Bedenk dat er geen
nabehandeling van het uitlaatgas
en ook geen uitlaatgasrecirculatie
plaatsvindt. Daarom zijn de emis-
sie-waarden zeer hoog vergeleken
met die van automotoren.

Lage belasting, maximale
brandstofbesparing
Ook het lage brandstofverbruik is
een sterk punt van viertaktmoto-
ren. Honda heeft het verbruik van

twee 130 pk buitenboordmotoren
met elkaar vergeleken en het vol-
gende vastgesteld. Bij 750 t/min
verbruikte de tweetaktmotor per
uur 4,3 liter benzine, de Honda
viertaktmotor slechts 0,5 liter. Dat
is een besparing van 88%. Als er
echt vermogen geleverd moet wor-
den, dus bij 5000 t/min, verbruikt
de tweetakt per uur 39,2 liter, de
viertakt 33,4 liter. Dat is een ver-
schil van 5,8 liter per uur overeen-
komend met 15%. Uit deze ver-
bruikscijfers blijkt duidelijk dat
een tweetaktmotor met carbura-
teurs en carterspoeling veel brand-
stof ongebruikt doorspoelt de uit-
laat in. Pas bij maximum
vermogen is de cilinderspoeling
optimaal en blijft het verbruiksver-
schil beperkt. Zodra de motor ‘bo-
ven toeren’ draait, dus sneller dan
het toerental van maximum vermo-
gen, komt de spoeling weer in de
war. Bij 6000 t/min heeft de tweet-
akt 59 liter benzine per uur nodig,
de viertakt 43,8 liter. Dat is 15,2
l/uur minder. 

Legt tweetakt het af?
Het laat zich aanzien dat de vier-
taktbuitenboordmotor enkele zoda-
nig sterke punten bezit, zoals een
veel lager verbruik en een geringe-
re uitstoot van schadelijke emis-
sies, dat het er voor de tweetakt-
motor met carburateurs niet
gunstig uitziet.

Maar de tweetaktfabrikanten
zitten niet stil. Yamaha heeft een
2.6 liter 76° V6 tweetakt ontwik-
keld die 200 pk levert en voorzien
is van een directe inspuiting die
door Yamaha zelf is ontwikkeld.
Deze motor voldoet aan de EPA
2006 emissie-eisen. Opvallend is
de toepassing van een lambda-sen-
sor om de inspuiting te regelen. Ya-
maha wijst op de kenmerkende
voordelen van een tweetaktmotor:
een laag gewicht, geringe afmetin-
gen en een hoog specifiek vermo-
gen. Omdat Yamaha ook viertakt
buitenboordmotoren fabriceert,
moet deze keus voor een DI twee-
taktmotor bewust genomen zijn.
Het is de vraag wie uiteindelijk
wint: de  DI tweetakt of viertakt
buitenboordmotor.

Paul Klaver

Honda heeft vastgesteld dat het
brandstofverbruik van de 130 pk
viertaktmotor veel lager is dan een
even krachtige tweetakt met car-
burateurs.

De lange inlaatbuizen zorgen voor een hoog koppel bij een laag toeren-
tal.Gebleven zijn de elektronisch geregelde ontsteking en inspuiting van
de automotor.Let op de plaats van de oliepeilstok.
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Het koelsysteem is ook anders
dan bij de auto. Bij de auto wordt
de waterpomp door de nokkenas-
tandriem aangedreven. Het gaat
om een gesloten koelsysteem dat
met koelvloeistof gevuld is. Bij de
boot zit de pomp in het staartstuk
en er wordt met hetzelfde water
gekoeld als waar de boot in vaart.
Er is net als bij de auto een ther-
mostaat in het circuit geplaatst om
het koelwater in de motor snel op
een zodanig hoge temperatuur te
brengen dat er geen onnodige slij-
tage optreedt.

Als we de verschillen goed be-
kijken, zien we dat er van de auto-
motor feitelijk maar weinig onder-
delen worden gebruikt. Je kan
vaststellen dat het drijfwerk gelijk
is, maar de zuigers zijn aangepast.
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